
eess††cc®®ttaajj''EEddnnddII®®TTSSgg®®ttYYtteexxtt††®®VVMMBBIIrrKKWW  ––  bbnnÊÊaayymmaass  VVTTII  ´́®®BBkkbb∫∫aass  JJmm  
kkMMBBtt  kkMMBBgg''eessaamm  nniiggeekkaaHHkkuugg  eehhIIyy[[eellaakkccaatt''EEccgg®®bbmmUUlleekkNNÎÎTT&&BBeeFFII√√ss--
ÂÂggaammttssflflUUvvaayyVVrrSSgg  eeddIImm∫∫IIyykkGGMMNNaaccmmkk[[®®BBHHGGggvviijj  ..  kk~~̈̈ggeeBBllCCaammYYyyKK~~aa
eennaaHHEEddrr  GG~~kkEEddllCCYYyyååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkkkk~~̈̈ggccMMVVMMggrrvvaaggTT&&BBVVrrSSgg  KKWWmmaannVV
LLaatt''EEgg""tt  ååkkjjaahhIIuugg  VVLLaatt''QQuubb  vvggßßaaGGKKrraaCCEEkkvv  eehhIIyyssuuTTÏÏEEttmmaannkkggTT&&BB
eerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ‰‰cciinneeQQµµaaHHllIIxx√√aaggXXwwmm  kk**mmaannTT&&BBcciinneennAAttMMbbnn''kkMMBBttbbHHeeVVrrvvaayyVVrrSS--
ggEEddrr  (8) ..  eeddaayyQQWWcciitt††nnwwggVVrrSSggddkkyykkbbwwggLLËËeennssaaTT  EEddll®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr
FF¬¬aabb''rrkk®®ttIIpptt''ppgg''®®KKYYssaarr  eehhIIyyllkk''eeTTAA[[ddeegg≈≈AAyyYYnn  eellaakkååkkjjaannrraaFFiibbttII®®VVkk''
®®BBmmTTSSgg®®kkmmkkaarree®®kkaammbbggaabb''kk~~¨̈ggeexxtt††́́ ®®BBEEvvggVVnnrrtt''eeccaallrraaCCkkaarr  eehhIIyyeeTTAAkk

TT&&BBvvaayyVVrrSSggEEddrr (9) ..  kk~~¨̈ggeeBBlleennaaHHmmaannEExxµµrrCCaaee®®ccIInneeTToottEEddllkkTT&&BBvvaayyVVrrSS  
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eeccttiiyyttMMkkll''FFaattuu®®BBHHeeccAABBjjaa--

yy""aatteellIIPP~~MMddUUnneeBBjj  ((  rrUUbbffttqq~~SS

11888855  ))  xxaagglliicc®®BBHHvviihhaarr  VV--

rrSSggVVnn[[eeFFII√√CCaaeeFFII~~eennAAkkeeccttiiyy

eeddIImm∫∫II[[TTaahhaann®®ssYYlleemmIIllccll

nnaaBBYYkkbbHHeeVVrrssmm&&yyBBiissˆ̂̈̈eellaakk

QQUUkk  nniigg®®kkLLaaeehhaammKKgg''  eeddaa--

yyeellIIggttaammCCeeNNII††rrÚÚssßßIIEEppÌÌkknnii

ggeeccttiiyy  ..  kkMMBBUUlleeccttiiyy®®ttUUvv

rrnnÊÊHHVVjj''VVkk''kk~~̈̈ggssmm&&yyssaaFFaarr

NNrrddΩΩllnn''--nnll''qq~~SS11997700  ..



ggddUUccCCaabbNNiiÎÎttnnUUeennAAVVPP~~MM  ååkkjjaassYYKK··aaeellaakkeennAAeexxtt††eeJJFFiissaatt''  GGaaccaarr¥¥eessggeennAA
ll√√aa‰‰mmCCaaeeddIImm  (10) ..

´́ff©©mmYYyyeeBBlleeddjjBBYYkkbbNNiiÎÎtt®®VVkk''EEddllrrtt''eeKKccVVtt''®®ttgg''mmMM††̈̈vvtt††eekkaaHH®®kkbbII  eellaa
kkss&&kkii††BBIIrrVVrrSSggmm~~aakk''  VVnnccUUlleeTTAAssaakkssYYrrrrkkeeccaarreennaaHH  BBIIeellaakk®®KKUUeeccAAGGFFiikkaarrKKgg''
EEddllkkMMBBuuggEEttqqaann''GGaahhaarr´́ff©©®®ttgg''  eellaakkVVnn®®VVbb''ffaaBBMMuuVVnneeXXIIjjeeTT  TTaahhaannVVrrSS
ggeennaaHHssMMLL¨̈tt  eehhIIyyyykk®®mmaamm´́ddeeTTAAccggÌÌ¨̈llff©©aasseellaakk  ..

´́ff©©mmYYyyeeBBlleeddjjBBYYkkbbNNiiÎÎtt®®VVkk''EEddllrrtt''eeKKccVVtt''®®ttgg''mmMM††̈̈vvtt††eekkaaHH®®kkbbII  eellaa
kkss&&kkii††BBIIrrVVrrSSggmm~~aakk''  VVnnccUUlleeTTAAssaakkssYYrrrrkkeeccaarreennaaHH  BBIIeellaakk®®KKUUeeccAAGGFFiikkaarrKKgg''
EEddllkkMMBBuuggEEttqqaann''GGaahhaarr´́ff©©®®ttgg''  eellaakkVVnn®®VVbb''ffaaBBMMuuVVnneeXXIIjjeeTT  TTaahhaannVVrrSS
ggeennaaHHssMMLL¨̈tt  eehhIIyyyykk®®mmaamm´́ddeeTTAAccggÌÌ¨̈llff©©aasseellaakk  ..  eeddaayyeesscckkII††®®bbmmaaff
eennHH  kk~~̈̈ggyybb''eennaaHH  eellaakk®®KKUUeeccAAGGFFiikkaarrKKgg''  EEddllssuuTTÏÏCCaassiissßßCCMMnniittrrbbss''eellaakk
ppÊÊaall''  ..  TTIIkkEEnn¬¬ggkkTT&&BBddMMbbUUggKKWW  eennAAee®®kkaammeeddIImmGGMMBBiilleevvoocc  PPUUmmiiGGMMBBiilleevvoocc  kk~~̈̈gg®®ssuukk
kkNN††aallssÊÊwwgg  ((44)) ..  ee®®kkaayymmkkeellaakk®®bbmmUUllVVnnååVVsskkCCaaee®®ccIInnCCaakkggTT&&BB
®®BBmmTTSSggrreeTTHH®®kkbbII  eessHH  ddMMrrII  CCaaee®®ccIInnssMMrraabb''ddwwkkeess∫∫øøggppgg  ..  ggaarrCCaaååkkjj""aa®®kkLLaa
eehhaamm  KKWWCCaaggaarrEEddllrraaÂÂss††VVnnddaakk''[[eellaakkCCaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeTT  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[GGnn''
CCaaååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkkEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  eemmTT&&BBrrggeeQQµµaaHHeebbggrrbbss''eellaakk  kk**TTTTYY
llggaarrCCaavviibbuulleebbggEEddrr  ..  TT&&BBrrbbss''eellaakkeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBeennAAttMMbbnn''ssÌÌaagg  ttMMbbnn''rraayy
ddbb  eexxtt††kkNN††aallssÊÊwwgg  ..  ee®®kkaayymmkk  eeddaayyVVrrSSggvvaayybbMMEEbbkkbbnnÊÊaayyEEddlleellaakk
kkMMBBuuggssgg''eennAAttMMbbnn''®®kkSSggttaappUU  ååkkjjaa®®kkLLaaeehhaammKKgg''kk**bbJJÇÇaaTT&&BBddkkffyyccUUlleeTTAA
kk~~̈̈ggeexxtt††VVTTII  ..  yybb''eeLLIIggeellaakknnSSTT&&BBvvaayyqqµµkk''ssmm¬¬aabb''TTaahhaannVVrrSSgg--yyYYnn  EEddll
ssMMrraakkeennAAkk~~̈̈ggvvtt††TTeenn¬¬VVTTII  ..  ee®®kkaayymmkkeellaakkrrYYbbrrYYmmTT&&BBCCaammYYyyååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakk
QQUUkk  rraayyGGnnÊÊaakk''ccSSssÊÊaakk''vvaayyTT&&BBVVrrSSgg  rrhhUUttVVnnCC&&yyCCMMnnHHeennAAssÊÊwwggss¬¬aaKKUU  ssmm¬¬aabb''
TTaahhaannVVrrSSggCCaaee®®ccIInnnnaakk''  kkaatt''kk∫∫aalleeddaatteennAAmmaatt''ssÊÊwwggss¬¬aaKKUUeennaaHHppgg  ..  

xxaaggeexxtt††tt∫∫ËËggXXMMµµ̈̈kk**mmaanneeccAAhh√√aayy®®ssuukknniigg®®kkmmkkaarr  eekkNNÎÎTT&&BBbbHHeeVVrrvvaayyVV
rrSSggEEddrr  ddUUccCCaaVVLLaatt''eennAA  ((  qq¬¬ËËgg--®®kkeeccHH  )),,  GGaaccaarr¥¥eeBBAA  ((  ®®kkUUccqqµµaarr  )),,  VVLLaatt''mm""aa  ((
kkMMBBgg''ccaamm  )),,  VVLLaatt''®®ssII  ((  xxaaggeeCCIIgg´́®®BBEEvvgg  ))  ((55)) ..  eellaakkååkkjjaammhhaavviiCC&&yy
®®ssuukk´́®®BBQQrr  nniiggeemmTT&&BBTTnn''kk**eekkNNÎÎTT&&BBvvaayyVVrrSSggEEddrr  (10) ..  TT&&BBttssflflUUmmaann®®bb
mmaaNNCCaa®®VVMMmmYYyyeeTTAA®®VVMMbbIIJJnn''nnaakk''  eeKKmmaannEEttkkSSeePPII¬¬ggbbUUrraaNNttiiccttYYcc  llMMEEBBgg  ddaavv
EExxllCCaaGGaavvuuFF  ..

((44)) eellaakkttaa  nnUU  CCIIttaarrbbss''GG~~kk®®KKUUCCaa--ssIIuunnII  FF¬¬aabb''VVnnnniiTTaann[[xxMM∆∆̈̈ss††aabb''kk~~̈̈ggqq~~SS11996644--6655  ..    ppÊÊHHKKaatt''nniiggppÊÊHHxxMM∆∆̈̈
eennAACCiittKK~~aa  eennAATTnnwwÊÊmmnnwwggppÊÊHHeellaakkssWWgg--eePPOOkkff  ((GGttiittccaagghh√√aaggssaarrBBtt··mmaannmmaattuuPPUUmmii))  pp¬¬ËËvveellxx229900  xxaagg
eekkIIttssaallaabbzzmmssiikkßßaaGGggeeGGgg..  eellaakkttaaeennHHccSSeerrOOgg®®kkLLaaeehhaammKKgg''BBIIeeddIImmddll''ccbb''  EEttKKYYrr[[ss††aayyeeddaa
yyeellaakkttaaVVnnVVtt''bbgg''CCIIvviittkk~~̈̈ggssmm&&yyEExxµµrr®®kkhhmm  CCaammYYyynniiggkkUUnneeccAA  eennAAssll''EEttbbÌÌËËnn®®ssIIGG~~kk®®KKUUBBIIrrnnaakk''
EEddllrrss''eennAAkk~~̈̈ggrrbbbbeehhgg--ssMMrriinn  ..  ttaannUUVVnnååTTaannBBIIååVVyyEEddllTT&&BBcciinnxx√√aaggXXIImm  eeFFII√√CCaaddYYllss¬¬aabb''GGss''
eeBBllVVrrSSggVVjj''  ddll''TTaahhaannyyYYnnVVrrSSggeeddIIrrccUUlleeTTAAeemmIIlleexxµµaacceeddaayymmiinn®®bbyy&&tt~~  TT&&BBcciinnkk**eeggIIbbeeLLIIggkkaa
bb''  ssmm¬¬aabb''VVrrSSggnniiggPPaaBBll©©gg''́́ nnEExxµµrrkkaalleennaaHH  eeXXIIjjTT&&BBVVrrSSggeeddkkddaakk''kkSSeePPII¬¬ggeeccaall  eeKKmmiinnllbbeeTTAAyy
kkkkSSeePPII¬¬ggeeTT  EEbbCCaaeerraaTTii__ssrryykkCC&&yymmuunnVVrrSSggPP∆∆aakk''eeLLIIggTTaajjkkSSeePPII¬¬ggVVjj''ss¬¬aabb''CCaaee®®ccIInn  ..
((55)) Etude Cambodgienne. No.11, Juillet - Septembre, 1968, page 39
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xxaaggeexxtt††kkMMBBgg''ss√√aayy  ®®BBHHGGggmmççaass''ssIIuuvvttƒƒaa  EEddllcc∫∫SSggddeeNNII††mmrraaCC¥¥BBII®®BBHHnneerraatt††mm
CCaa®®BBHHrraammeennaaHH  eennAAEEttkkaann''kkaabb''TT&&BBeennAAttaammddggssÊÊwwggEEssnneennAAeeLLIIyy  EEtt‰‰kk--
ssaarrmmiinnVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  mmççaass''ssIIuuvvttƒƒaaVVnnccUUllrrYYmmkk~~̈̈ggccllnnaattssflflUUqq~~SS11888844--11888866
……eeTT  ..

eexxtt††eeJJFFiissaatt''mmaannååkkjjaassYYKK··aaeellaakkCC&&yyeekkNNÎÎTT&&BBvvaayyqqµµkk''ssgg˚̊aatt''nniiggbb""uuss††ii__
VVrrSSggCCaajjwwkkjjaabb''  ..  VVrrSSggmmiinnGGaacceeddIIrr  ……eeccjjqq©©aayyBBIIeexxtt††eeJJFFiissaatt''VVnneeLLIIyy  

‰‰eexxtt††kkMMBBgg''qq~~SSggvviijj  mmaannTT&&BBeellaakkVVLLaatt''dduunn  ggaarrCCaappÊÊaavvssÂÂggaamm    ttSSggbbnnÊÊaa
yyeennAAttMMbbnn''®®kkYYss  ®®bbmmUUllTT&&BBBBIIrreellooeebbÌÌøørr  ®®bbuuggeellIIkkeeTTAAvvaayy®®kkuuggkkMMBBgg''qq~~SSgg  ..  

eennAAJJkk''kkNN††aallqq~~SS11888866  TT&&BBeessnnaa®®VVkk''nniiggeessnnaassuuxx  yykkVVnn®®ssuukk
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ttMMbbnn''EEddllccllnnaattssflflUUrrbbss''ååkkjjaa®®kkLLaaeehhaammKKgg''  nniiggååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkk

eeFFII√√sskkmmµµPPaaBB®®bbqqSSggnnwwggGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  eeddIImm∫∫IIyykkGGMMNNaaccmmkk[[hh¬¬ÁÁggnneerraatt††mmvviijj



®®kkgg,,  TT&&BBVVLLaatt''EEkk--TTll'',,  vvggßßaa®®ssII--kkuuyy,,  eessnnaavvuuTTÏÏ  eennAAPP~~MM®®kkvvaajj  ..  TT&&BBeellaakk
ååkkjjaabb""uull  CCaaeeccAAhh√√aayy®®ssuukk  ttSSggeennAA®®ssuukkTTTTwwgg´́ff©©  ((66)) ..

eeddaayyxx√√HHsshh®®bbttiibbttii††kkaarrrrYYmmrrvvaaggccllnnaabbHHeeVVrrTTSSggGGss''  nniiggPPaaBBxxßßtt''eexxßßaa
yyxxaaggssJJ√√vvuuFFeennaaHH  ccllnnaattssflflUUmmiinnGGaaccvvaayyttTTll''CCaammYYyyTT&&BBVVrrSSggVVnneeLLIIyy
eeKKee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyyttaammkkaarryyll''eeXXIIjjrrbbss''eemmTT&&BB  ……eemmbbHHeeVVrrmm~~aakk''@@  nniiggee®®bbIIvviiFFII
kkggTT&&BBqqµµkk''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  EEddlleeFFII√√[[TT&&BBVVrrSSggmmaannkkaarrllMMVVkkCCaaxx¬¬SSgg  kk~~̈̈ggkkaarrbb®®gg˚̊aa
bbccllnnaattssflflUUEExxµµrreeBBlleennaaHHNNaass''  ..  kkaalleennaaHHVVrrSSggVVnnccMMNNaayyCCIIvviittTTaahhaann
VVrrSSgg--yyYYnnGGss''xxÊÊgg''bbYYnnJJnn''nnaakk''  (11) eehhIIyy  eennaaEEttbbÂÂgg˚̊aabbEExxµµrrmmiinnVVnneeTToott  eeTTII
bbVVrrSSggEEkkEE®®bbnneeyyaaVVyy  ..    eellaakk  Piqet CCaaeerr""ssIIuuddgg''ssflfluuEEbb""rrIIeeyyIIuurr  VVnneeppII∆∆lliixxiitt
eeTTAArraaCCkkaarrVVrrSSggrraayykkaarrNN__BBIIeerrOOggEExxµµrr®®bbqqSSggnnwwggkkMMEENNTTMMrrgg''  ..  kk~~¨̈gg´́ff©©eessAArr__  1100
eekkIItt  EExxkkttii††kk  qq~~SSccGGddΩΩss&&kk  KK˘̆ss˘̆11888866  VVrrSSggeeFFII√√CCaa®®bbKKll''GGMMNNaacckkiiccççkkaarrEEppnn
ddIImmkk®®BBHHnneerraatt††mmvviijj  ..  ®®BBHHnneerraatt††mmVVnneeTTAAssgg''®®BBHHBBnn¬¬aaeennAA´́®®BBTTTTwwgg  ((kkMMBBgg''ssııWW))
eehhIIyyeekkaaHHeehhAA[[eemmccllnnaattssflflUUTTSSggGGss''ccUUllKKaall''  nniiggbbJJŒŒbb''kkaarrttssflflUUtteeTTAA
eeTToott  ..  eemmddwwkknnSSkkaarrttssflflUUEExxµµrrTTSSggGGss''  VVnnccUUllmmkkKKaall''®®BBHHnneerraatt††mm  eellIIkkEEllgg
EEttååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkk  nniiggååkkjjaa®®kkLLaaeehhaammKKgg''  EEddllssnn¥¥aaffaannwwggccUUllKKaa
ll''eennAA‰‰®®kkuuggPP~~MMeeBBjj´́ff©©ee®®kkaayyvviijj  ..  hh¬¬ÁÁggVVnnssnn¥¥aaffaa  nnwwggeerroobbBBiiFFIIpp††ll''zzaannnn††rr
ss&&kkii††®®kkLLaaeehhaammKKgg''nniiggååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkk  [[eeBBjjyyssCCaaeessnnaabbttII    eennAA
hh¬¬ÁÁggVVnnssnn¥¥aaffaa  nnwwggeerroobbBBiiFFIIpp††ll''zzaannnn††rr  ss&&kkii††®®kkLLaaeehhaammKKgg''nniiggååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈

eellaakkQQUUkk[[eeBBjjyyssCCaaeessnnaabbttII  eennAArraaCCvvSSgg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  kkaarrttssflflUUeennHHVVnn
ssIIuueeBBlleevvllaaGGss''BBIIrrqq~~SS  ..  rraaCCaaNNaacc®®kkssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈ggssPPaaBBeettaakkyy""aakk  eehhIIyybb--
NN††aall[[rraaÂÂss††eennAAeexxtt††ee®®kkAAmmaanneesscckkII††llMMVVkkCCaaxx¬¬SSgg  ..  eeBBll®®bbttiibbttii††kkaarrsswwkk
TTaahhaannVVrrSSggVVnneeFFII√√VVbbKKMMrraammkkMMEEhhggnniiggdduuttppÊÊHHssMMEEbbgg  ..  GG~~kk®®ssuukkrrtt''eeKKccbbYYnnkk~~̈̈
gg´́®®BB  ..  ®®KKYYssaarr®®ttUUvvVVkk''EEbbkk®®JJtt''®®VVss''KK~~aa  nniiggVVtt''bbgg''CCIIvviittGGss''CCaaee®®ccIInn  ..
GG~~kkEEddllVVnnVVtt''bbgg''GGII√√@@GGss''rrllIIggeennaaHH  kk**ccUUllrrYYbbrrYYmmCCaammYYyy®®kkuummGG~~kkttssflflUUEEddllmmaa
nnnnccaass''@@  ÂÂssII††nniiggkkUUnneekkµµggCCYYyypptt''ppgg''xxaaggeess∫∫øøggGGaahhaarr  (12) ..

eeddaayyeesscckkII††®®ccEENNnnxx¬¬aacc®®kkLLaaeehhaammKKgg''VVnnFFMMCCaagg      nnaammWWuunnvvSSggmm~~aakk''kk**nnSS
eellaakkffaaeeTTAAeeddIIrreellggttaammmmaatt''TTeenn¬¬  eeBBlleeTTAAddll''kkVV""ll''ccMMVVMMggVVrrSSgg  nnaammWWuunnkk∫∫
tt''EExxµµrreennaaHHkk**[[TTaahhaannVVrrSSggccaabb''eellaakkddaakk''eexx~~aaHH  ccggeeGGaabbbbMMBBgg''EEppßßgg  rrYYccssNN††ËËnn
ffµµTTmm¬¬aakk''eeccaallkk~~̈̈ggTTwwkkTTeenn¬¬eeTTAA..  ‰‰ååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkkVVnneeTTAAssMMNNaakk''nnwwggppÊÊHH
eellaakk®®bbeessIIrrssuurriiyyvvggßßeemm""AA  EEddll®®ttUUvvCCaa““BBuukkmmaaeellaakkeennAAppßßaarrkkaabb''eeKKaa  ee®®kkaayymm
kkeennAAppÊÊHHeellaakkEEddllmmaaeellaakkVVnnssgg''[[eennAACCiittvvtt††bbTTuummvvttII††  ..    ´́ff©©mmYYyyeeddaayyGGss''
kkmm¬¬SSggeeBBkk  ((ee®®JJHHeeBBllyybb''eellaakkmmiinnssUUvvVVnnssMMrraann††®®bbyy&&tt~~xx¬¬ÁÁnn))  eeBBlleellaakkTTMM--
eerrttxx¬¬ÁÁnneellIIkk††aarreeggOO  mmaannXXaattkkrrmm~~aakk''VVnneeLLIIggllbbttaammppÊÊHHVVyy    eeTTAAVVjj''ssmm¬¬aabb''
eellaakkss¬¬aabb''eeTTAA  ((77)) ..

eeddaayyssaarrVVrrSSggeemmIIlleeXXIIjjffaa  rrbbbbrrddΩΩVVllrrbbss''EExxµµrrssmm&&yyhh¬¬ÁÁggnneerraatt††mm    

((66)) Etude Cambodgienne. No.12, Octobre - décembre, 1967, pasge 27

((77)) ssUUmmGGaanneessoovveePPAAååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkk,,  DD--KKaamm  nniigg Etude cambodgienne No.18, 1969
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eennaaHHCCaarrbbbbccaass''  mmiinnEEmmnnCCaakkaarriiyyaall&&yynniiyymm  eehhIIyyCCaarrbbbbBBuukkrrllYYyyEEffmmeeTToo
tt      eeTTIIbbVVrrSSggssMMeerrcceeFFII√√kkaarrEEkkEE®®bbEEpp~~kkrrddΩΩVVll  ttuullaakkaarr  JJNNiiCCÇÇkkmmµµ    ‰‰BBnnÏÏddaarr
QQbb''[[eeccAAhh√√aayy®®ssuukkTTaarryykkBBIIrraaÂÂss††ppÊÊaall''  bbnnƒƒyyccMMnnYYnneeccAAhh√√aayyeexxtt††  ((
kkaalleeddIImm  eehhAAffaaeeccAAhh√√aayy®®ssuukk  ååTTaahhrrNN__eeccAAhh√√aayy®®ssuukkssMMeerraaggTTgg  ..ll..  ))
eeddaayyyykk  eexxtt††ttUUcc@@xx¬¬HHmmkkrrYYmmbbJJççËËllCCaaeexxtt††mmYYyyddUUccCCaa  eexxtt††ssÊÊwwggEE®®ttgg  eexxtt††kkMM--
BBgg''eessoomm  eexxtt††eeCCIIgg´́®®BB  rrYYmmCCaaeexxtt††kkMMBBgg''ccaammCCaaeeddIImm  ..

kkMMEENNTTMMrrgg''rrddΩΩVVllEEbbbbeennHH  eeFFII√√[[mmaannkkaarrbb""HHJJll''ddll''ppll®®bbeeyyaaCCnn__BBYYkkmm
ÂÂnnII††nnaahhµµWWnneexxtt††  ®®kkuugg  nniigg®®BBHHrraaCCaa  ®®BBmmTTSSgg®®BBHHrraaCCvvggßßaannuuvvggßß  EEddllssYYyyssaarrGGaa--
kkrrVVnnmmkkBBIIkkaarrTTaarrBBnnÏÏBBIIrraaÂÂss††eeddaayyBBYYkkeeccAAhh√√aayyeexxtt††      rrYYcceexxtt††eeLLIIggssYYyyeeTTAAmm
ÂÂnnII††kk~~¨̈gg®®kkuugg  ttaammEEddll®®BBHHrraaCCaaVVnnkkMMNNtt''  [[eexxtt††NNaaeeLLIIggmmkkmmÂÂnnII††NNaammYYyy
……eeLLIIgg  eeTTAA®®BBHHrraaCCaaddUUccCCaaEEddnnddII®®TTSSgg®®ttUUvveeLLIIggssYYyyeeTTAAååkkjjaayymmrraaCCCCaaeeddIImm
..ll.. (13)

kkaarrEEddlleellaakkffuummssuunnVVnneeLLaammvvSSgg  eehhIIyyKKMMrraamm®®BBHHnneerraatt††mm[[LLaayy®®BBHHhh
ttƒƒeellxxaaeellIIssnniiÏÏssJJÔÔaa´́nnkkMMEENNTTMMrrgg''eennaaHH  VVnneeFFII√√[[®®BBHHnneerraatt††mm®®bbqqSSggttbbvviijj
ee®®JJHHeeFFII√√[[®®BBHHGGggGGss''GGMMNNaaccrrllIIgg  ®®BBHHGGggkk**ccaatt''[[bbMMbbHHrraaÂÂss††EExxµµrreeLLIIggvvaayyVV
rrSSggeeddIImm∫∫IIyykkGGMMNNaaccmmkkvviijj  ..

eeddIImm∫∫IIQQaannccUUllkk~~̈̈ggkkaarrBBiiccaarrNNaarrkkbbuuBB√√eehhttuuCCaassaarrvvnn††nnaannaa  EEddllbbNN††aall
[[mmaannkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''rrggaall®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrCCaaggbbIIllaannnnaakk''eennaaHH  KKbb∫∫IIeellIIkkyykkKKMM
nniitt®®bbqqSSggttbbsskkmmµµPPaaBBbbHHeeVVrrttssflflUUEEddllrraaÂÂss††EExxµµrrVVnneeqqII¬¬yyttbbeeTTAAnnwwggrrbbbbCCiiHH
CCaann''GGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggeennAAeeddIImmssttvvttßßTTII2200eennHH  ee®®JJHH®®BBwwttii††kkaarrNN__TTSSggGGss''eennaaHH
eehhIIyyEEddllCCaakktt††aabbeeggII̊̊tt[[mmaannccllnnaaeess~~hhaaCCaattii  rrMMeeddaaHHCCaattii  mmaannccllnnaaEExxµµrr≤≤--
ssßßrr: EExxµµrreevvoottmmiijj  EExxµµrreessrrII  EExxµµrr®®kkhhmmCCaallMMddaabb''hhUUrrEEhhmmkk  ..

ffII√√eebbIIssÂÂggaammeellaakkeellIIkkTTII11mmiinnVVnnbb""HHJJll''ddll''EEddnnddII≤≤NNÎÎËËcciinnkk**eeddaayy  EEtt
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eeddIImm∫∫IICCYYyyddll''ssƒƒaannPPaaBBeessddΩΩkkiiccççeennAA®®ssuukkVVrrSSggGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggVVnntteemmII¬¬ggBB
nnÏÏ  GGaakkrryy""aaggFF©©nn''eennAA≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  ®®bbCCaakkssiikkrrEExxµµrrssmm&&yyeennaaHH®®kkII®®kkNNaass''  kk~~̈̈ggmmYY
yyqq~~SS@@  ®®KKYYssaarrGGaaccllkk''®®ssUUvvVVnn®®bbEEhhll4400eerrooll  ‰‰BBnnÏÏeeLLIIggddll''eeTTAA1122eerrooll
eeTTAAeehhIIyykk~~̈̈ggmmYYyyqq~~SS  ..  kkssiikkrrkk**eekkIIttmmaannkkaarrmmiinnssbb∫∫aayycciitt††  eehhIIyyVVnneellIIkk
KK~~aabb''JJnn''nnaakk''  mmkkBBIIttMMbbnn''eexxtt††kkMMBBgg''qq~~SS  eexxtt††xxaaggeekkIIttTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ccUUllmmkkTTUUll
ssMMuuhh¬¬ÁÁggssIIuussuuvvttiiƒƒbbnnƒƒyyBBnnÏÏddaarr  ..  ®®BBwwttii††kkaarrNN__CCaaddMMbbUUggeekkIItteeLLIIgg      eennAAeeddIImmEExxvviicciiœœkkaa
11991155  eeddaayymmaann®®bbCCaarraaÂÂss††®®bbmmaaNNbbIIrryynnaakk''  ccUUlleeTTAATTaammTTaarrssMMuu[[hh¬¬ÁÁggbbJJçç̈̈HH
BBnnÏÏ  ..  ee®®kkaayymmkkeeTTootteennAAeeddIImmqq~~SS11991166    kkaarrTTaammTTaarrVVnnrraallddaallddll''eexxtt††PPaaKK
xxaaggeekkIIttTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eeddaayymmaann®®bbCCaarraaÂÂss††rraabb''mmWWuunnnnaakk''  ccUUllrrYYmmkk~~̈̈ggkk∫∫ÁÁnnVVttuukkmmµµ
eeddIIrrccUUllmmkkkk~~̈̈ggTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  eeKKBBMMuuVVnnssaall''eemmVVttuukkmmµµeennaaHHeeTT  eehhIIyykkaarrTTaamm
TTaarreennaaHHkk**mmiinnTTaann''cc∫∫aass''ffaa  eeFFII√√eeLLIIggeeddIImm∫∫II®®bbqqSSggnnwwggVVrrSSggeennAAeeLLIIyyEEddrr  EEtteeKK
ssMMKKaall''ddwwggffaa  BBYYkkVVttuukkrrVVnneeJJllffaa  VVrrSSggVVnneeFFII√√[[eeyyIIggmmiinnssbb∫∫aayycciitt††CCaa
xx¬¬SSggGGss''eeBBllCCaaee®®ccIInnqq~~SSmmkkeehhIIyy      eeddaayyyykkEEttmmnnuussßßGGaa®®kkkk''mmkkeeFFII√√CCaaeess††cc
eessaayyrraaCC¥¥    nniiggmmÂÂnnII††rraaCCkkaarr    eehhIIyyKKMMrraammkkMMEEhhggssgg˚̊tt''ssgg˚̊iinneeFFII√√VVbbEEttmmnnuussßß
llÌÌ  (14) ..

eennAA´́ff©©TTII1188eemmssaaqq~~AA11992255  eeddaayyeehhttuuGG~~kk®®ssuukk®®kkSSggllaavvmmiinn®®BBmmbbgg''BBnnÏÏ
eellaakkeerr""ssIIuuddgg''  eexxtt††kkMMBBgg''qq~~SSggkk**GGeeJJIIÇÇjjeeTTAAppÊÊaall''eeddaayymmaannGG~~kkbbkkEE®®bbPPaassaamm~~aakk''
nniiggVV""TTIIssgg''mm~~aakk''eeTTAAppgg  ..  eellaakkVVnnccaabb''GG~~kk®®ssuukkxx¬¬HHEEddllmmiinn®®BBmmbbgg''BBnnÏÏddaakk''
eexx~~aaHHeennAAeellIIssaallaa  eehhIIyykkMMEEhhggffaannwwggyykkeeTTAAddaakk''KKuukkeeTToottppgg  ..  KKaatt''mmiinnGGnnuu--
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JJÔÔaatt[[GG~~kkeeTTaassTTTTYYllTTaannVVyyeeLLIIyy  EEttppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijjKKaatt''GGaa®®ss&&yyVVyy´́ff©©®®tt--
gg''eeFFII√√GGWWggeeGGIIyy  ..  kkMMhhwwggddll''kk  ®®bbCCaarraaÂÂss††®®kkII®®kkTTSSggeennaaHH®®bbmmaaNNssaammssiibbnnaakk''
kk**eeLLaammvvaayyeellaakkeerr""ssIIuuddgg''Bardez ®®BBmmTTSSggsshhkkaarrIIss¬¬aabb''eeTTAAeehhIIyykkaabb''cciiÂÂJJççSS
ssaakkssBBeexxÊÊccxxIIÊÊEEffmmeeTToott  ..  hh¬¬ÁÁggssIIuussuuvvttiiƒƒVVnnbbJJÇÇËËnn®®BBHHGGggmmççaass''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIvv
ggßßCCaarraaCCbbuu®®tt[[eeTTAABBiinniitt¥¥eehhttuukkaarrNN__  ..  ee®®kkaayymmkkhh¬¬ÁÁggkk**eeccjjrraaCC®®kkiitt¥¥ddaakk''
TTNNÎÎkkmmµµGG~~kk®®ssuukk®®kkSSggllaavvTTSSggGGss''  bbJJççËËllCCaaGG~~kkggaarrCCaabb''kkMMEENNnn  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√bbuu--
NN¥¥rrMMllwwkk´́ff©©EEddlleellaakk  Bardez ®®ttUUvvssmm¬¬aabb''  eehhIIyyEE®®bbeeQQµµaaHHPPUUmmii®®kkSSllaavv[[
eehhAAffaa  ««  PPUUmmiittiirrccœœaann  »»  vviijjttSSggBBIÍ́ ff©©eennaaHHmmkk  (15) ..  bbnnÊÊaabb''BBIIssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvv
PPUUmmii®®kkSSggllaavvkk**kk¬¬aayymmkkCCaammUUllddΩΩaannbbddiivvtt††nn__BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  eehhIIyykkUUnn®®ssIImm~~aakk''
´́nnGG~~kkPPUUmmiieennHHVVnnkk¬¬aayymmkkCCaa®®bbBBnnÏÏrruugg--eellIItt  ((nnYYnn--CCaa))  ..
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®®BBwwttii††kkaarrNN__qq~~SS11991166nniiggqq~~SS11992255  CCaallMMGGaann[[EExxµµrreeccHHPP∆∆aakk''rrllwwkk  eeccHHttvvaa""®®bbqqSS
ggnnwwggkkaarrssgg˚̊tt''ssgg˚̊iinnBBIIrrbbbb®®ttYYtt®®ttaa  ..  ®®BBwwttii††kkaarrNN__TTSSggBBIIrreennHHCCaaeeddIImmGGaaTTií́ nnKKMMnnii
ttKKMMnniitteess~~hhaaCCaattii  EEddllVVnnccaabb''bbddiissnniiÏÏeeLLIIggCCaaddMMbbUUggbbggÌÌss''kk~~̈̈ggccMMeeNNaammeerroommcc∫∫
ggbbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrreennAAccuuggqq~~SS11993300  eehhIIyyccaabb''rrIIkkdduuHHddaallyy""aaggxx¬¬SSgg  bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrbbeeggII̊̊tt
BBtt··mmaannEExxµµrrCCaaddMMbbUUggkk~~̈̈ggqq~~SS11993366eeQQµµaaHH  ««  nnKKrrvvtt††  »»  eeddaayy®®kkuumm®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥mmaa
nnnniinnãkkaarreessrrIInniiyymm®®bbqqSSggeess††cc  ddwwkknnSSeeddaayyeellaakkVV""cc--QQWWnnnniiggeellaakksswwuumm--
vvaa""rr  EEddlleeBBllxxaaggee®®kkaayybbnnii††ccmmkk  mmaanneellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ((  GGttiittssuuPPaaccaarrbbuu--
rrsseexxtt††eeJJFFiissaatt''  nniiggGGttiittnniissßßiitt®®ssuukkVVrrSSgg  ))  VVnnccUUllrrYYmmppggEEddrr  (16) nniigg
®®BBHHssggÙÙeeccHHddwwggCCaann''xxııss''xxaaggBBuuTTÏÏcc®®kkmmYYyyccMMnnYYnnmmaann  eellaakk®®KKUUVV""gg--xxaatt'',,  GGaaccaarr¥¥
eexxoovv--CCMMuu,,  GGaaccaarr¥¥GGflfluukk--CCaa,,  eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovvCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆..

ee®®kkaayymmkkGG~~kk®®ssIIssflfluuyyssaann--kkaaeeBBIIeellss  ((  Suzanne Karpeles ))  VVnnssMMuu
yykkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''[[mmkkeeFFII√√CCaabbNNˆ̂aaKKaarr&&kkßßeennAAvviiCCÇÇaassƒƒaannBBuuTTÏÏssaassnnbbNNiiÎÎ  tt
EEddllCCaa{{kkaass[[eellaakkeeFFII√√kkaarrTTaakk''TTggssaall''eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  EEddll
mmaanneeQQµµaaHHll∫∫IIll∫∫aajjBBUUEEkkeeTTssnnaaNNaass''eennAAssmm&&yyeennaaHH  eehhIIyymmaannBBuuTTÏÏssaassnnii
kkCCnnCCaaee®®ccIInnccUUllcciitt††ss††aabb''FFmmµµeeTTssnnaarrbbss''eellaakk®®KKUUeennHHNNaass''  (17) ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnyykkKKMMnniitteess~~hhaaCCaattii  eeTTAAppßßBB√√ppßßaayynnwwgg®®BBHHssggÙÙ
CCaassmmNNssiissßßeennAABBuuTTÏÏiikkvviiTT¥¥aall&&yyBBuuTTÏÏssaassnnbbNNiiÎÎtt  eeddaayyeeFFII√√kkaarrTTaakk''TTggCCaammYY
yyeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  eeddIImm∫∫IICCYYyyeeTTssnnaaBBnn¥¥ll''[[EExxµµrrPP∆∆aakk''rrllwwkkeeLLIIgg  ..
eeddaayyeehhttuueennHHeehhIIyy  eeTTIIbbEExxµµrrnniiggKKiijjVVrrSSggVVnneeTTAATTUUllBBiittVVrrSSgg  [[mmkkccaabb''GGaa
ccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovvppßßwwkkeennAA´́ff©©TTII1177  kkkk˚̊ddaa  11994433 ((55)) rrYYccPP¬¬aammmmYYyyrrMMeeBBcceennaaHH  eeKKkk**nnSS
eellaakkddaakk''LLaannbbJJÇÇËËnneeTTAA´́®®BBnnKKrr  eehhIIyybbJJÇÇËËnneeTTAAKKuukkeekkaaHH®®ttLLaacckk~~¨̈ggEExxmmiiffuunnaa
11994433  ..  ®®VVMMmmYYyyEExxee®®kkaayymmkk  eellaakkmmaannCCmm©©WWrraaKKmmYYllrrhhUUttVVtt''bbgg''CCIIvviitteeTTAA  ..
eessoovveePPAAeellaakkKKgg''--ssmm∏∏aarrVVnnssrreessrrffaa  sseemm††ccssIIhhnnuuCCaaGG~~kkxxßßwwbb[[VVrrSSggccaabb''
GGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  ((66)) ..

bbIÍ́ ff©©ee®®kkaayymmkk  ®®BBHHssggÙÙssmmNNssiissßßCCaagg®®VVMMrryyGGgg  rrYYmmCCaammYYyy®®KKhhssƒƒ
CCaagg550000nnaakk''  VVnneeddIIrrEEhhrrkk∫∫ÁÁnnssMMeeddAAeeTTAAGGaaKKaarreerr""ssIIuuddgg''VVrrSSggeennAAvvtt††PP~~MM  TTaammTTaarr[[
VVrrSSggeeddaaHHEEllggGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovvmmkkvviijj  ..  eeddaayyxx√√HHrreebboobbeerroobbrryy  kkaarrTTaammTTaarr
kk**mmiinnVVnnpplleellaakkVV""cc--QQWWnn,,  eellaakkbbflfluuNNˆ̂ccnnÊÊmm""uull,,  eellaakkGGaaccaarr¥¥nnYYnn--DDYYggkk**®®ttUUvv
VVrrSSggccaabb''yykkeeTTAAddaakk''KKuukkeeTToott  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''rrtt''ccUUllBBYYnneennAAkk~~̈̈ggbbnnÊÊaayy
GGaavvuuFFhhttƒƒCCbb""uunn  nnaayyTTaahhaannCCbb""uunnCCYYyyllaakk''eehhIIyybbeeNN††aaHHeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''
[[eeTTAA®®CCkkeekkaannnneeyyaaVVyyeennAA®®kkuuggttUUkk¥¥ËË®®bbeeTTssCCbb""uunn  ..  ‰‰eellaakkbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uull,,
eellaakkVV""cc--QQWWnn,,  GGaaccaarr¥¥nnYYnn--DDYYgg  ®®ttUUvvbbJJÇÇËËnneeTTAAXXMMuueennAAKKuukkeekkaaHH®®ttLLaaccmmuunneellaakk
GGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovvbbnnii††cc  ..

((55)) GGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  nniiBBnnÏÏeeddaayyKKgg''--ssmm∏∏aarr  TTMMBB&&rr4433  ..
((66)) GGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  nniiBBnnÏÏeeddaayyKKgg''--ssmm∏∏aarr  TTMMBB&&rr4422  ..
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clnats~UExµr≤sßr:
®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©99  mmiinnaa  11994455  CCbb""uunnccggVVrrSSggeennAA≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSggmmUUll  ..    eennAA´́ff©©  

eennHH  eess††cceekkµµggssIIhhnnuummaannkkaarrPP&&yyPPiitt  eehhIIyyeePPoossxx¬¬ÁÁnneeccjjBBIIvvSSggccttuummuuxxeeTTAABBYYnn
llaakk''xx¬¬ÁÁnneennAAkkuuddiisseemm††ccvvtt††bbTTuummvvttii††  eemmTT&&BBCCbb""uunnttaammeeTTAArrkkeeXXIIjjeehhIIyykk**yykkmmkk
[[GGgg¨̈yyeellIIbbll¬¬gg˚̊rraaCC¥¥vviijj  eennHHeebbIIttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkttUUcc--QQYYgg
GG~~kknniiBBnnÏÏeessoovveePPAA  ««VVtt''ddMMbbggssmm&&yyeellaakkmmççaass''  »»  ..  CCbb""uunnVVnnCCYYyyeellaakkssWWgg--
gg""uukkffaajj''[[vviill®®ttLLbb''BBIICCbb""uunnccUUllmmkkkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrkk~~̈̈ggEExxååssPPaa11994455  ((77))  ee®®kkaa--
yyBBIIeellaakkss~~aakk''eennAAttUUkk¥¥ËËkkaallBBIIssmm&&yyVVrrSSggccaabb''GGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovvmmkk  ..  eennAA´́ff©©
TTII1133  mmiinnaa  11994455  CCbb""uunnVVnn[[®®BBHHeeccAAllaavv,,  sseemm††ccssIIhhnnuu  nniiggeess††ccyyYYnnee◊◊--
ddaayy  ®®bbkkaass®®bbeeTTss‰‰kkrraaCC¥¥  EEttkkaalleennaaHHBBYYkkeevvoottmmiijjmmiinn®®BBmm  eehhIIyyhhUU--CCIImmii--
jjkk**vvaayyddeeNNII††mmyykkTTII®®kkuugghhaaNNUUyyVVnn  (18) ..

´́ff©©TTII2200  kkkk˚̊ddaa  11994455  eellaakkVV""cc--QQWWnn,,  bbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uull,,  nnYYnn--DDYYgg  VVnn®®ttUUvveeKK
eeddaaHHEEllggmmkkvviijj  ..  eess††ccssIIhhnnuuVVnneeFFII√√CCaa®®bbFFaannkk~~̈̈ggkkaarrCCYYbb®®bbCCMMuurrMMllwwkkddll''VVttuu--
kkmmµµ®®BBHHssggÙÙkkaallqq~~SS11994422  eeddaayymmaanneellaakkVV""cc--QQWWnnCCaaGG~~kkEEff¬¬ggssuunnÊÊrrkkffaarrMMllww
kkBBIIkkaarrbbHHeeVVrr®®bbqqSSggeess††cckk~~¨̈ggqq~~SS11886600,,  kkaarrttssflflUUvvaayyVVrrSSggqq~~SS11888844--11888866,,
®®BBwwttii††kkaarrNN__qq~~SS11991166,,  ®®BBwwttii††kkaarrNN__  Bardez,,  VVttuukkmmµµ®®BBHHssggÙÙqq~~SS11994422  ..

eennAA´́ff©©TTII88--99ssIIhhaa  rrddΩΩaaPPiiVVllGGwwuugg--GGIIuuEEddllrrNNbbVVrrSSgg®®ttUUvvrrllMM  ..  eess††ccssII
hhnnuuVVnnEEttggttSSggeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''CCaarrddΩΩmmÂÂnnII††kkaarrbbrreeTTss  rrYYccCCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††
(19) ttaammkkaarreessII~~rrrrbbss''CCbb""uunn  ..  eennAAJJkk''kkNN††aallEExxttuullaa11994455  TT&&BBssmmıınnÏÏmmiitt††EEdd
llmmaannTTaahhaannGGgg''eeKK¬¬ss--≤≤NNÎÎaaccUUllmmkkddll''́́ ®®BBnnKKrr  ..    eellaakkXXwwmm--TTiittEEddllTTTTYY  

lleebbsskkkkmmµµeeTTAAccrrccaaCCaammYYyyVVrrSSggVVnnkk∫∫tt''  ((  ssIIhhnnuuccUUllrrYYmmppgg  ))  ..  ®®KKaabb''EEbbkk

mmrrmmaaNNUUBBIIrr®®KKaabb''TTmm¬¬aakk''eennAAGGIIuurr""UUhhßßIImm""aa--NNaahhaassaaKKII  eeFFII√√[[CCbb""uunnccuuHHccaajj''  ..    ´́ff©©TTII1166  

ttuullaa11994455    eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''EEddlleeTTIIbbeeLLIIggCCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††®®ttUUvvVVrrSSggccaabb''  

(20),,  GGaaccaarr¥¥GGflfluukk--CCaa,,  GGaaccaarr¥¥eexxoovv--CCMMuueePPooss®®BBHHGGggeeTTAAeessoomm,,  eellaakkbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uu

ll,,  nnYYnn--DDYYggeeKKccxx¬¬ÁÁnneeTTAAVVtt''ddMMbbgg  EEddllkkaalleeNNaaHHssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbb
ss''́́ ff  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''®®ttUUvvttuullaakkaarrVVrrSSggeennAA´́®®BBnnKKrreeccaaTTffaaCCaaGG~~kkccUUll´́dd
CCaammYYyyCCbb""uunn  eehhIIyysskkmmµµPPaaBBeellaakkCCaakkaarrKKMMrraammkkMMEEhhggddll''ssnnii††ssuuxx´́nnkkggTT&&BBss
mmıınnÏÏmmiitt††  EEtteess††ccssIIhhnnuuVVnnssMMuuVVrrSSgg[[nniirreeTTsseellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''eeTTAA®®ssuukkVV--
rrSSggeennAAttMMbbnn''  Poitiers (21) GGss''rryy::66qq~~SS  KKWWrrhhUUttddll''qq~~SS11995511  (22) ..    GG~~kkEEddll

((77)) nnaammeeddIImmKKWW  KKgg''--QQYYnn  CCaaGGttIIttTTaahhaannVVrrSSggkk~~¨̈ggssÂÂggaamm´́ff--VVrrSSggqq~~SS11994422  rrtt''eeTTAAccUUll´́ffeeddaayyccgg''  
VVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††xxııss''JJkk''®®ttwwmmnnaayyddaabb  ((eeddaayy))    eehhttuueennHHKKgg''--QQYYnnkk**yykkss&&kkii††nnaayyddaabbeeFFII√√CCaannaamm®®tt  
kkUUllvviijj  ..  ddaabb--QQYYnnkk**rrtt''ccUUllEExxµµrr≤≤ssßßrr::  rrYYccccuuHHccUUllCCaammYYyyssIIhhnnuukk~~̈̈ggqq~~SS11994499  eehhIIyyVVnnTTTTYYllbbuu  
NN¥¥CCaaeess††cc®®ttaajj''  eemmTT&&BBeexxtt††eessoommrraabbnniiggkkMMBBgg''FFMM  ..  eennAAccuuggqq~~SS11995588  ssIIhhnnuuVVnnccaajj''kkggTT&&BBeexxmmrr
PPUUmmiinnÊÊeeTTAABB&&ttÏÏppÊÊHHddaabb--QQYYnn  ee®®JJHHVVnnkk∫∫tt''®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarr  eeddaayymmaannkkaarrKKSS®®TTBBII®®kkuummeessGGIIuuGGaaGGaaeemmrrii--
kkSSgg  nniiggssggßß&&yyffaaeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnccUUllrrYYmmppgg  ..  ccMMeerrIInn--ssiiuunnVVnnccaatt''[[ss&&kkii††BBIIrreehhgg  CCaaCCMM--  
nniittddaabb--QQYYnnttaammeeTTAAssmm¬¬aabb''VVnn  rrYYccTTaakk''kkGGUUssttaammLLaannmmkk  ..
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ccUUllrrYYmmttssflflUUCCaammYYyyeellaakk  kk**eeKKccEEbbkkKK~~aaCCaaBBIIrr®®kkuumm  ..  ®®kkuummTTII11  eePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAVVssaa  
kk''kkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  mmaanneellaakkVV""cc--QQWWnn,,  eeccAAEEssnn--kkuussllQQMMuu,,  GG~~kk®®ssIIssWWgg--gg""uukkffaa
jj''nnaammeeddIImmLLSS--FFIIGGflfluukk  nniiggbbkkßßBBYYkkCCaaee®®ccIInnnnaakk''eeTToott  ..  ®®kkuummTTII22eeKKcceeTTAAVVtt''ddMMbbgg  
mmaanneellaakkbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uull,,  nnYYnn--DDYYggCCaaeeddIImm  (23) ..  kkaalleennaaHHVVtt''ddMMbbggssiiƒƒtteennAA
ee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaa´́ffttSSggBBIIqq~~SS11994411ddll''11994466  ..

eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarrttssflflUUnnwwggVVrrSSggeeTToott          eeddaayymmaannkkaarrKKSS®®TTBBIIeellaakkbb""uukk--XXuunnCCaammaa  
ppggnniiggkkaarrKKSS®®TTBBIIrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll´́ffppgg  eellaakkbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uullkk**bbeeggII̊̊ttccllnnaattssflflUU
rrMMeeddaaHHCCaattiieehhAAffaa  ««  EExxµµrr≤≤ssßßrr::  »»  eeLLIIgg  nnaaccuuggqq~~SS11994455  ..  ttaammeellaakkmm""uullffaa  EExxµµrr
≤≤ssßßrr::mmaannnn&&yyffaaFFMM,,  mmiinnkkJJÇÇHHeeKK,,  CCaaGG~~kkCCaa  (24) mmaanneeKKaalleeddAArrMMeeddaaHH®®ssuukkBBIInnwwmm
GGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  ..  kk~~̈̈ggeessoovveePPAA  ««  ccrriittEExxµµrr  »»  eellaakkccnnÊÊmm""uullVVnneerroobbrraabb''eeQQµµaaHH
eemmEExxµµrr≤≤ssßßrr::ddMMbbUUggKKWWmmaann  ––  EEhhmm--ssaavvaagg,,  EEhhmm--ssaavvaatt,,  ssaarrUU,,  ®®TTgg''ccnnÊÊrrggßßII,,
eeQQoogg,,  ccnnÊÊ--eettaaee®®ttss,,  ppaann--ssaayy,,  rrss''--yyiinn,,  hhflflUU,,  GGflfluukk--ssaann,,  BBMMuu,,  eePPaaKK--nnII..ll..
ee®®kkaayymmkkTTaakk''TTggVVnn  eekkAA--ttkk'',,  ssIIuuvv--eehhgg,,  ddaabb--QQYYnn  EEffmmeeTToott  ((77)) ..  eellaakk
bbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uull  nniiggbb""uukk--XXuunn  CCaaGG~~kkrrtt''kkaarrTTaakk''TTggccuuHHeeLLIIggVVggkkkk  ssMMuukkSSeePPII¬¬ggxx¬¬HHBBII
GGaaCC∆∆aaFFrr´́ff  nniiggTTiijjkkSSeePPII¬¬ggEEffmmBBIIVVggkkkkmmkkeeTToott  ..  eellaakkccnnÊÊmm""uullVVnnssrreessrrBBII
kkMMhhkkcciitt††yy""aaggxx¬¬SSggrrbbss''eellaakk  eellIIsskkmmµµPPaaBB´́®®BB´́ppßßrrbbss''BBYYkkEExxµµrr≤≤ssßßrr::  xxuussccaa
kkKKMMnniitteeddIImmkk~~¨̈ggkkaarrttssflflUUCCaammYYyyVVrrSSgg  ..  ee®®kkaayymmkkeeTTootteeddaayykkaarr®®ccEENNnnKK~~aarrvvaagg
BBYYkk≤≤ssßßrr::  kkaarr®®bbTTUUss††rraayykkaabb''ssmm¬¬aabb''KK~~aa‰‰ggkk**eekkIIttmmaanneeLLIIgg  ®®BBmmKK~~aaCCaammYYyykkaarr
llUUkk´́ddyy""aaggee®®CCAA´́nn®®kkuummyyYYnneeyyookkmmiijjmmkkkk~~̈̈ggccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr::  ..  kk~~̈̈ggccMMeeNNaamm
eemm≤≤ssßßrr::EEddlleellaakkbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uullnniiggbb""uukk--XXuunnCCaaGG~~kkbbeeggII̊̊tt  mmaannEEtteekkAA--ttkk''nnii
ggddaabb--QQYYnneeTT  EEddllmmaanneeQQµµaaHHll∫∫IIll∫∫aajjCCaaggeeKK  ..  ddaabb--QQYYnnmmaanneeQQµµaaHHll∫∫II
xxaaggssaahhaavvkkaabb''ssmm¬¬aabb''KK~~aa‰‰gg  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[GG~~kkNNaaeellIIssCCaaggxx¬¬ÁÁnn  mmaannkkaarrbbeeJJœœaatt
yykkEEhhmm--ssaavvaagg,,  EEhhmm--ssaavvaatt  eeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallCCaaeeddIImm  ..  ee®®kkaayymmkkBBYYkk≤≤ssßß
rr::kk**VVkk''EEbbkkKK~~aammaannTT&&BBeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  eeTTAAttSSggeennAATTIIdd´́TTBBIIKK~~aa  ––  eellaakkccnnÊÊrrggßßIIeennAAcc∫∫aarr
mmnnkkMMBBgg''ssııWW,,  ddaabb--QQYYnneennAAeessoommrraabb,,  eekkAA--ttkk''eennAAåått††rrmmaannCC&&yy˘̆˘̆˘̆..  eeddIImm∫∫IIrrkkeessaa
hhflfluuyyTTbb''TTll''kkaarrccMMNNaayycciiJJççwwmmTT&&BB  EExxµµrr≤≤ssßßrr::kk**eeFFII√√kkaarr´́rrGGggaass……CCYYnnkkaalleeTTAA
bb¬¬nn''EEttmm††gg  ..  ddll''ee®®kkaayymmkkmmaanneekkIItt≤≤ssßßrr::EEkk¬¬ggkk¬¬aayy  EEddllrraaÂÂss††ssaammJJÔÔxxßßwwbbKK~~aa
ffaa  ««  ≤≤ssßßeerr""aaccaakk''  »»  ®®KKllaass''mmkkffaa  ««  ≤≤ssßßrr:eeccaarr  »»  ..  ‰‰eessoovveePPAA  ««  ccrriittEExxµµrr  »»
rrbbss''eellaakkbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uullkk**VVnnssrreessrrBBII®®ttgg''eennHHEEddrr,,  ddUUccCCaaBBYYkkeeccaarryyIIeennAAkkMMBB
gg''ccaamm--´́®®BBEEvvgg,,  nniiggkkMMeeNNIIttBBYYkk≤≤ssßßrr::EEddlleeqq¬¬øøtt{{kkaasskkssaaggnniiggttSSggxx¬¬ÁÁnneeddIImm∫∫II
rrkkllaaPPsskk˚̊aarr::  ddUUccCCaaBBYYkk  BBuutt--qqaayy  ((  GGttIIttCCnneeVV""EELL  EEll∫∫ggssIIuussgg  )),,  ss&&kkii††mmYYyy
FFiijj  ((GGttIIttTTaahhaannVVrrSSgg)),,  ss&&kkii††bbIIssflflaabb  ((GGttIIttTTaahhaannVVrrSSgg))  CCaaeeddIImm  eeddIIrrbb¬¬nn''GG~~kk
®®ssuukkcciinnppßßaarr  GG~~kkmmaannbbggÁÁrreennAAttaammCCnnbbTT  mmaannccaabb''[[yykklluuyyeeTTAAeellaaHHCCaaeeddIImm
..ll..  ®®bbCCaaCCnnmmaanneesscckkII††rrggTTuukk≈≈eevvTTnnaaNNaass''  eeBBllyybb''eeLLIIggKKWWnnSSKK~~aaPPiittPP&&yy
mmiinnddwwggffaaeettIIee®®KKaaHHGGnn††rraayynnwwggFF¬¬aakk''mmkkeellII®®KKYYssaarrxx¬¬ÁÁnn……mmYYyykk**eeTT..  eemmEExxµµrr≤≤ssßßrr:TTSS
ggGGss''kk~~̈̈ggssmm&&yyeennaaHH,,  ddUUccKK~~aannwwggssmm&&yybbHHeeVVrrqq~~SS11888844--8866EEddrr    KKWWBBYYkkeeKKmmiinnccuuHH
ssMMrruuggrrYYbbrrYYmmKK~~aaCCaakkmm¬¬SSggkkMMccaatt''ss®®ttUUvvrrYYmmeeTT,,  eennHHeehhIIyyCCaaccrriittmmYYyyrrbbss''EExxµµrr,,      mm~~aakk''@@  
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xxiittxxMMkkssaaggkkmm¬¬SSggnniiggkkiittii††yyssxx¬¬ÁÁnn[[VVnnxxııgg''xxııss''ll∫∫IIxxÊÊ&&rrxxÊÊaarrBBUUEEkk  eeddaayyeeCCOOssflflbb''
eeTTAAeellIImmnn††GGaaKKmmKKaaffaa  VVjj''mmiinnmmuuttdduuttmmiinneeqqHH  bbMMVVMMggxx¬¬ÁÁnn˘̆˘̆˘̆ddUUccCCaaBBuutt--qqaayyEEddll
ll∫∫ÁÁggssMMuukkUUnn®®bbBBnnÏÏxx¬¬ÁÁnn‰‰ggmmaann´́ppÊÊeeJJHH  rrYYcceehhIIyyeerroobbccMMeeFFII√√eehhaammBBiiFFIIrraanneeTTvvttaa
VVyyssII1122ff~~aakk''  nniiggee®®KKOOggsskk˚̊aarr::bbUUCCaayy""aaggee®®ccIInneeTToott  rrYYcckk**ssmm¬¬aabb''®®bbBBnnÏÏxx¬¬ÁÁnneennaaHH
vvHHyykkkkUUnnrrMMuuGGMMeeVVHHeeqqAA  eeqqIIÌÌrrTTuukkCCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnnCCaakkUUnn®®kkkk  EEddllKKaatt''mmaannCCMMeennOOffaa
GGaaccCCYYyyKKaatt''ddwwggCCaammuunnnnUUvvee®®KKaaHHGGaassnn~~ddll''xx¬¬ÁÁnn    nniiggCCYYyy[[rrYYccBBIIkkaarrBBYYnnssÊÊaakk''eeddaaHHccMM
eeNNaammCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆  nniiggCCMMeennOOee®®ccIInneeTToott  mmaannkkEEnnßßgg  yy&&nn††  xx¬¬̈̈kkeettCC: ((88)),,  EExxßßkkffaa,,
nnaaggBBYYnnEEcckkaacc''((99)),,  kkNN††aajj''sskk''eellII,,  kkNN††aajj''sskk''ee®®kkaammrrbbss''®®ssII((1100)),,  kkaass®®kk
bbIIkkaassmmnnuussßß((1111)),,  xx~~aayyttaann''(12),,  ®®BBHHssMMrriiTTiiÏÏ((1133  )),,  kkUUnnssgg˚̊tt''((1144)),,  nnxx√√aakk''((1155)),,
EEbb""ttddaannssaarrddaann((1166))TTSSggGGss''eennHHssuuTTÏÏEEttCCaavvttƒƒ¨̈EEddllBBYYkkbbHHeeVVrr≤≤ssßßrr:xxMMss√√HHEEss√√
ggrrkkeeddIImm∫∫IIeeFFII√√[[xx¬¬ÁÁnneeKKxx¬¬SSggBBUUEEkk  ..  ee®®kkAABBIIeennHHeeTToott  BBYYkk≤≤ssßßrr::EEttggeeFFII√√kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aa
bb''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ddUUccCCaass&&kkii††mmYYyyFFiijj®®ttUUvvBBuutt--qqaayybbeeJJœœaattyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaa--
llCCaaeeddIImm  ..  EEffmmeellIIkkaarr®®bbTTUUss††rraayybbMMVVkk''KK~~aakkMMuu[[mmaanneeKKxx¬¬SSggeellIIssCCaaggxx¬¬ÁÁnnmm~~aakk''@@
eennaaHH  BBYYkkyyYYnneevvoottmmiijjVVnnllUUkkccUUllmmkkyy""aaggee®®CCAAkk~~̈̈ggccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr: llaabbmmuuxx
BBYYkkeennHH[[ssmm¬¬aabb''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ..  BBuutt--qqaayymmaanneeQQµµaaHHll∫∫IIxxaaggkkaabb''ssmm¬¬aabb''BBYYkk
GGaaNNiikkCCnnCCaattiiyyYYnnyy""aaggccaass''́́ dd  ((  ssUUmmGGaannkkMMBBbb''EEttGGuugg))  ((1177)) BBYYkkeevvoottmmiijjkk**rrkk
®®ssII®®kkmmMMuuyyYYnnyy""aaggssÌÌaatteeTTAACCUUnn[[eeFFII√√CCaa®®bbBBnnÏÏccuugg  eeTTIIbbBBuutt--qqaayyQQbb''ssmm¬¬aabb''yyYYnn
ttSSggBBIIeennaaHHmmkk  ..

kkaallBBIIxxMM∆∆̈̈GGaayyuu77qq~~SS  kk~~̈̈ggccuuggqq~~SS11995511  xxMM∆∆̈̈eennAAccSSffaa  KKWWBBYYkkeeccaarrGGaaccaarr¥¥yyIIeennHH‰‰gg
EEddllmmaannKK~~aa®®bbEEhhll´́mm∏∏nnaakk''  eellIIkkKK~~aaeeTTAAbb¬¬nn''ppÊÊHHccwwkkNNSS  EEddllssiiƒƒtteennAATTll''mmuuxxppÊÊHH
kkMMeeNNIIttxxMM∆∆̈̈  kk~~̈̈ggXXMMuull√√aa  ®®ssuukk´́®®BBQQrr  ((  eexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ))  ..  kkaabb''bbMMEEbbkkTT√√aarrppÊÊHH  ccUUll
eeTTAAccaabb''ccwwkkNNSSnniigg®®bbBBnnÏÏkkUUnnccggkkaabb''bbMMEEbbkkTTUUyykkmmaass®®VVkk''  eehhIIyyVVjj''mmYYyy®®KKaa
bb''ssMMeeddAAmmkkppÊÊHHxxMM∆∆̈̈EEbbkkeekk∫∫ØØgg  eeddaayyxx¬¬aacc®®KKYYssaarrxxMM∆∆̈̈ccuuHHeeTTAACCYYyy  ee®®JJHHCCIIttaaxxaaggmm††aayyxxMM∆∆̈̈
CCaaeeyyaakk∫∫aatt''ssaallaa®®ssuukk´́®®BBQQrr  nniiggmmaannkkSSeePPII¬¬gg®®bbmmaajj''eennAAeellIIppÊÊHHppgg  ..  xxMM∆∆̈̈eennAAccSS
VVnneeTToottffaa  kkaalleennaaHHeeddaayyppÊÊHHkkMMeeNNIIttxxMM∆∆̈̈FFMMeeBBkk  ((  CCIIttaaxxMM∆∆̈̈VVnneeTTAAeennAA‰‰´́®®BBTTTTwwgg
eeddaayyssaallaa®®ssuukkVVnneerrIIpp¬¬aass''eeccjjBBIITTYYllccaakk''GGgg˚̊rreeTTAA´́®®BBTTTTwwgg  ee®®kkaayymmkkTTYYll
ccaakk''GGgg˚̊rrkk¬¬aayyCCaassaallaaeerroonnbbzzmmssiikkßßaaXXMMuull√√aa  ))((1188)) ““BBuukkxxMM∆∆̈̈VVnnkkaatt''pp††aacc''rraannhhaa
llEEddllPPÇÇaabb''eeTTAAppÊÊHHVVyyxxaaggee®®kkaayy  eehhIIyyddaakk''eeQQIIssYYeeTTAAppÊÊHHVVyyeeBBll´́ff©©  eeBBll
yybb''hhUUtteeQQIIss~~ÁÁeennaaHHccUUllmmkkppÊÊHHFFMMvviijj  ddaakk''rrnnuukkTT√√aarryy""aaggmmSS  rrYYccnnSSKK~~aaeeLLIIggeeTTAAssMMrraa
kkeennAAeellIIeeLLAAEEddllccaakk''ssIIuumm""gg''  ..  eennAATTIIeennaaHH““BBuukkxxMM∆∆̈̈VVnnTTSSgg®®bbmmUUllyykkddMMuuffµµCCaaee®®ccIInn
eeTTAAKKrrTTuukk  eeFFII√√ss~~ddggyy""aaggEEvvggssMMrraabb''ccaakk''BBIIeellIIppÊÊHH  eebbIIBBYYkkeeccaarrccUUllbb¬¬nn''ssMMrraabb''TTuukktt
TTll''  ‰‰XXMMuuvviijjppÊÊHHmmaannrrbbggbbnn¬¬aayy""aagg®®kkaass''  rrbbggmmaannTT√√aarrnniiggrrnnuukkyy""aaggmmSS  eehhIIyy““
BBuukkxxMM∆∆̈̈EEffmmTTSSggVVnncciiJJççwwmmEEqq˚̊CCaaggddbb''ssMMrraabb''kkaarrJJrrppÊÊHHppgg  ..

kk~~̈̈ggssmm&&yy≤≤ssßßrr::eennaaHH  GG~~kkmmaannbbggÁÁrr  cciinnppßßaarr  nnSSKK~~aarrtt''ccaakkeeccjjBBIIppßßaarrff~~ll''
EEbbkk  XXMMuull√√aa  eeVVHHbbgg''eeccaallppÊÊHHeettoomm  nnSSKK~~aaeeTTAAeennAAkkMMBBgg''ccaammxx¬¬HH  ´́®®BBTTTTwwggxx¬¬HH  PP~~MMeeBBjj
xx¬¬HHeennAAssll''EEtt®®KKYYssaarrcciinnbbII--bbYYnn®®KKYYbb""uueeNNˆ̂aaHHEEddll®®ttddrrrrss''eennAATTIIeennaaHH  ddUUccCCaa®®KKYYssaarr
ccwwkkmmuuyy  ((  GGttIItteemmXXMMuull√√aa  )),,  ®®KKYYssaarrccwwkkNNSS  nniigg22--33®®KKYYssaarreeTToottEEddllxxMM∆∆̈̈mmiinnccSS  ..  
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®®bbCCaaCCnneennAAPPUUmmiikk~~̈̈gg@@VVnnnnSSKK~~aaEEssggppÊÊHHeeQQIIeerrIImmkkttSSggeennAAttaammddggpp¬¬ËËvvCCaattiiEEddllmmaa--
nnssnnii††ssuuxxCCaagg  ..

eerrOOgg≤≤ssßßrr::eennHHkk**CCaabbuuBB√√eehhttuuFFMMEEddlleeFFII√√[[®®KKYYssaarrxxMM∆∆¨̈eeVVHHbbgg''®®ssuukkkkMMeeNNIIttmmkk
rrss''eennAAPP~~MMeeBBjj  kkaallBBIIJJkk''kkNN††aallqq~~SS11995522EEddrr  eeddaayyBBMMuuGGaacc®®TTSS®®TTrrss''eennAATTIIeennaaHH
eekkIItt  ..  ssUUmmCCMMrraabbffaa  ee®®kkaayyCCbb""uunnccggVVrrSSgg  kkMMLL¨̈ggqq~~SS11994455  ((  ttaammssMMddII““BBuukkxxMM∆∆̈̈
ddMMNNaall®®VVbb''  ))  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈EEddllCCaabbuuKKlliikkkkssiikkmmµµeennAAeekkaaHHEE®®ccgg  ®®kkeeccHH  kk**mmaannkkaarr
PPiittPP&&yyxx¬¬aacckkggTT&&BBCCbb""uunnccaabb''  kk**llaakk''xx¬¬ÁÁnnEEhhkkGGtt††ssJJÔÔaaNNbb&&NNˆ̂ssMMKKaall''xx¬¬ÁÁnneeccaa--
ll  rrYYcceeKKccmmkkssmm©©MMeennAAppÊÊHHXXMMuull√√aa  ..  ee®®kkaayyCCbb""uunnccaajj''  mmiinnccUUlleeFFII√√kkaarrvviijjeeTT  eehhIIyy
yykk®®VVkk''ssnnßßMMxxÊÊgg''®®VVMMmmWWuunneerroollrrYYmmnnwwgg®®VVkk''mmiitt††PPkkii††CCMMnnYYyyxx¬¬HH  mmkkrrkkssIIuueeFFII√√CCaaddeegg≈≈AA
®®ssUUvv  ®®bbmmUUllTTiijj®®ssUUvvkkiinnnniiggtt∫∫aall''kkiinnssaammJJÔÔ  nnSSccuuHHeeTTAAllkk''‰‰´́®®BBnnKKrr  ..  mmnnuussßß
mm~~aakk''eeQQµµaaHHffIIssnn  CCaaTTMMnnuukkcciitt††EEddll““BBuukkxxMM∆∆̈̈CCYYll[[eeddIIrr®®bbmmUUll®®ssUUvv  VVnneeVVkkyykk
®®VVkk''CCaaggbbIImmWWuunnrrYYccrrtt''ccUUll≤≤ssßßrr::GGaaccaarr¥¥yyII  eehhIIyypp††SS[[““BBuukkxxMM∆∆¨̈ttaammeeTTAAyykklluuyy
eennaaHHBBIIBBYYkkeeccaarrEEffmmeeTToottppgg  ..  rrbbrrTTiijj®®ssUUvveennAAssmm&&yy≤≤ssßßrr::kk**®®ttUUvvxxaattbbgg''TTSSgg
eeddIImmTTSSggccuugg  nniiggCCMMJJkk''mmiitt††PPkkii††EEffmmeeTToott  EEddllCCaabbuuBB√√eehhttuueeFFII√√[[®®KKYYssaarrxxMM∆∆̈̈ssuuxxcciitt††
ccaakkeeccaall®®ssuukkkkMMeeNNIItt  eeddaayy““BBuukkxxMM∆∆̈̈VVnnccUUlleeFFII√√CCaabbuuKKlliikkKKNNeennyy¥¥eennAAeebbss
kkkkmmµµTTaahhaannVVrrSSgg  (( Mission Militaire Française : MMF ))  eennAAxxaagglliiccCCaabb''GGaa
KKaarr  eerr""ssIIuuddgg''  VVrrSSggeennAAvvtt††PP~~MM  ..

eeddaayyssaarrccgg''VVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††  BBYYkkEExxµµrr≤≤ssßßrr::kk**VVtt''bbgg''KKMMnniitteess~~hhaaCCaattiiGGss''
rrllIIgg  ddUUccCCaakkrrNNIIddaabb--QQYYnn  EEddllmmkkssMMuuccuuHHccUUllCCaammYYyyssIIhhnnuukk~~¨̈ggqq~~SS11994499
eehhIIyyVVnnssIIhhnnuueellIIkkCCaaeess††cc®®ttaajj''®®ttYYtteexxtt††kkMMBBgg''FFMMnniiggeessoommrraabb  ..  BBYYkkBBuutt--qqaa
yy,,  cc&&nnÊÊ--rrggßßII  kk**ccuuHHccUUllCCaammYYyyssIIhhnnuueennAAkk~~̈̈ggqq~~SS11995522  ..  ee®®kkaayymmkkeennAAqq~~SS11995555
ddaabb--QQYYnnVVnnssmm¬¬aabb''eekkAA--ttkk''((1199))  eennAACCiittppßßaarrBBYYkk  eessoommrraabb  eeBBllkkMMBBuuggeerroobbccMM
QQrrCCaaeebbkk≈≈CCnnttMMNNaaggrraaÂÂss††mmNNÎÎll®®kkLLaajj''--BBYYkk  ..  kkaallBBII22EExxmmuunnXXaattkkmmµµeennHH
eeBBlleekkAA--ttkk''kkMMBBuuggeebbIIkkLLaannhhßßIIbbmmkkVVtt''ddMMbbgg  mmaannLLaann  GMC TTaahhaannmmYYyymmkk
BBIIeessoommrraabbeekkoorrLLaanneekkAA--ttkk''TTmm¬¬aakk''eeTTAAkk~~̈̈ggss~~aammeePP¬¬aaHH  ..  eeQQµµaaHHGGuunnEEddll®®ttUUvvCCaakkµµÁÁ--
yy®®bbssaarreekkAA--ttkk''  VVnnFF¬¬aakk''BBIIeellIILLaanneeVVkkkk∫∫aallnnwwggffµµss¬¬aabb''eeTTAA  ..  mmYYyyGGaaTTiitt¥¥
ee®®kkaayymmkk  eeBBlleekkAA--ttkk''eeLLIIggCCiiHHLLaannQQ~~ÁÁll  eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAssaallaaeexxtt††eessoommrraabb
eeddIImm∫∫IIeeFFII√√lliixxiitteeppßßgg@@  kk~~̈̈ggkkaarrQQrreebbkk≈≈CCnnttMMNNaaggrraaÂÂss††eennaaHH  BBYYkkddaabb--QQYYnnEEddll
ttaammeekkAA--ttkk''BBIIrrEExxmmkkeehhIIyyeennaaHH  VVnnddkkkkSSeePPII¬¬ggxxII¬¬PPÇÇgg''eekkAA--ttkk''  nnSSccuuHHBBIILLaannQQ~~ÁÁll
ccUUlldduubb  ((  bbIIKKIILLËËEEmm""®®tteeTToottddll''ppßßaarrBBYYkk  ))  ..  ddwwggffaaeeKK®®bbuuggssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnneehhIIyy  eekkAA--
ttkk''kk**®®bbyyuuTTÏḮ́ ddTTeeTTeeddaaHHxx¬¬ÁÁnn  ..  eehhttuuEEttmmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn  ffaaeeKKttaamm®®bbuuggBB¥¥aaVVTTssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁ
nneennaaHH  eeTTIIbbeekkAA--ttkk''mmiinnmmaannddaakk''GGaavvuuFFkkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnn  ..      

((88)) CCaabbnnÊÊHHssMMNNmmaass……TTgg''EEddggccaarrmmnn††GGaaKKmmyynn††  mmUUrrbbgg˙̇kkkk~~̈̈ggEExxßßeevvjjCCaammYYyybbeeJJIIÔÔEEkkÌÌkk  dduuHHeellIIeeQQIIkkMMrr
ddUUccÚÚssßßII,,  eeJJFFii,,  xx¬¬iimmeess~~aarr˘̆˘̆˘̆  ®®CCllkk''CC&&rr®®mmaakk''  JJkk''eennAAkk∫∫aallkk~~̈̈ggkkaarr®®bbyyuuTTÏÏrrbbss''EExxµµrrssmm&&yyGGggrr  ..
((99)) ddMMrrII®®ssuukkEExxµµrrEEddllKKµµaannPP¬¬̈̈kk  mmaannEEttEEccEEddllmmiinnGGaaccdduuHHEEvvggVVnn  ee®®JJHHvvaaeeFFII√√[[ddMMrrIIeennAAmmiinnssuuxxnnwwggEEcceennHH  kk**
bbuukkkkbb''eeTTAAkk~~̈̈ggeeddIImmeeQQII  kkaacc''bbMMVVkk''eeccaall  eehhAAffaaEEcckkaacc''  ..  eebbIIssMMbbkkeeQQIIdduuHHkkbb''VVtt''  eeKKeehhAAnnaaggBBYYnn  ..  eeKK
mmaannCCMMeennOOffaa  GGaaccCCYYyybbeeJJÇÇøøss®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggFF~~ËËss~~aaVVnn  ..
((1100)) eeKKeeCCOOffaammaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBBGGaaccbbeeJJÇÇøøss®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  ((  kkMM††̈̈ss&&kkii††®®bbBBnnÏÏddaabb--QQYYnn  mmaannkkNN††aajj''eennHH  ))  ..
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((1111)) qqÌÌwwgg®®kkGGUUmmmmaatt''rraaggssMMEEbb""ttbb""uunnkkaakk''  ((  eeKKaa®®kkbbII……mmnnuussßßEEttkkMMrrmmaannNNaass''  ))  GGaacckkaarrJJrr®®KKaabb''rrMMeessvv  ..
((1122)) xx~~aayy®®CCUUkkPPaaKKee®®ccIInn@@®®bbeehhaagg  kkMMrrmmaannttaann''  eeKKeeCCOOffaaGGaacckkaarrJJrreePPII¬¬ggeeqqHHnniigg®®KKaabb''rrMMeessvvVVnn  ..
((1133)) CCaavvttƒƒ̈̈kkssaaggeeLLIIggttSSggBBIICCMMnnaann''ssmm&&yyGGggrr  ssMMrraabb''BBYYkkTTaahhaannkkaann''kkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnneeBBllssÂÂggaamm  ..  eeKKssaa
ggBBIIssMMrriiTTÏÏii  eeddaayymmaannbbJJçç̈̈HHGGaaKKmmnniiggeellaahhFFaattuuCCaaee®®ccIInnmmuuxx  nniiggeerroobbeehhaammBBiiFFIIttaammssaassnnaa®®JJhhµµ  ss¬¬TTMMhhMM
bbiiuunn®®mmaamm´́ddCCaarrUUbb®®BBHHBBuuTTÏÏ  ®®BBHHssiiGGaarr¥¥  nniiggGGaaTTiieeTTBBssaassnnaahhiiNNÎÎËËCCaaee®®ccIInn  ddUUccCCaa®®BBHH≤≤ssUUrr  ®®BBHHnnrraayyNN__
®®BBHHPPKKeennss  ®®BBHHxxÊÊmm((bbwwTTmmuuxx))  ®®BBHHkkccççaayy  ®®BBHH®®kkgg''̆̆ ˘̆˘̆  CCaavvttƒƒ̈̈kkMMrrEEddllCCnnCCaattiieessoommnniiggEExxµµrrss√√HHEEss√√ggrrkkTTuukk
kkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnnnnwwggee®®KKaaHHff~~aakk''ssBB√√yy""aagg  nniiggkkaarrJJrrkkSSeePPII¬¬gg®®KKaabb''rrMMeessvv  ..
((1144)) CCaaddMMuussMMNNmmUUll  EEddlleeKKccaarryy&&nn††nniiggGGaaKKmm  rrYYccddMMlluujj[[mmUUll  eerroobbeehhaammBBiiFFII®®bbssiiTTIIÏÏ[[xx¬¬SSggBBUUEEkk  ..
((1155)) CCaattYYBB¥¥JJÇÇnn::  nn  EEttxxuussKK~~aaTTSSggrraaggTTSSggGGkkßßrrGGmm  mmaannccMMnnYYnn110088ttYY  kkMMrrmmaannGG~~kkeeccHHnnxx√√aakk''nniimmYYyy@@mmaann
kkaarree®®bbIIeeppßßggBBIIKK~~aa  ttSSggBBIIkkaarrJJrrGGMMeeBBII  eess~~hh__  ss®®ttUUvv  sstt√√ssaahhaavv  kkaarrJJrr®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  ..
((1166)) mmiinnddwwggBBIICCMMnnaann''NNaammkk  eeKKyykkFFmm··®®BBHHBBuuTTÏÏ  nneemmaaBBuuTTÏÏaayy  mmGGåå  ≤≤ttiibbiieessaa˘̆˘̆˘̆  PPKKvvaattii  ttSSggCCaa88@@  ®®ttUUvv
CCaa6644ttYY  rrYYcceeKKTTaajjccuuHHeeLLIIggccMMnnYYnn110088yy""aaggeeppßßggKK~~aa  ddUUccCCaa  EEbb""ttddaann  ssaarrddaann  TTaakk''ddaann  vvgg''ddaann  ffyyll&&gg
mmhhaa≤≤ssßßeerraa  ssMMNNaajj''eeBB®®CC  ≤≤ttiibbiieessaaeellaatteeCCIIggeessHH  mmhhaaBBuuTTÏÏaa  rrnnSSggeeBB®®CC  ≤≤ttiibbiieessaammUUrreeqq√√gg  mmUUrrss††SS
mm˚̊̈̈dd®®BBHH  nniiggyy&&nn††≤≤ttiibbiieessaammYYyyccMMnnYYnn  eeKKeeCCOOffaass&&kkii††ssiiTTiiÏÏBBUUEEkkGGaacckkaarrJJrr®®KKaabb''rrMMeessvv  ..
((1177)) ssUUmmGGaanneessoovveePPAA  kkaall®®bbvvttii††vviiTT¥¥aa´́nn®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  rrbbss''eessµµrr®®ttgg''TTMMBB&&rr112277  ..
((1188)) eehhttuuVVnnCCaaVVrrSSggyykkTTIIttSSggTTYYllccaakk''GGgg˚̊rrCCaassaallaa®®ssuukk´́®®BBQQrr  ee®®JJHHXXMMuull√√aaCCaallMMeennAAssƒƒaannååjjaa
mmhhaavviiCC&&yy  GGttIItteeccAAhh√√aayy®®ssuukk´́®®BBQQrrBBIICCMMnnaann''hh¬¬ÁÁggnneerraatt††mmmmkk  ..  eeBBllVVrrSSggeeFFII√√kkMMEENNTTMMrrgg''  rrddΩΩVVll
EExxµµrreeKKkk**bbeeggII̊̊ttssaallaa®®ssuukkeennAATTIIeennaaHH  ..  TTIITTYYllssiiƒƒtteennAAxxÊÊgg''440000EEmm""®®ttccuuHHBBIIpp¬¬ËËvvCCaattii  TTIICCMMuuvviijjCCaavvaallEE®®ss  CCaa
ccMMNNuuccee®®KKaaHHff~~aakk''  eebbIIkkaallNNaaBBYYkkbbHHeeVVrreeFFII√√kkaarrhhflflMMuuBB&&TTÏÏ  eeTTIIbbVVrrSSggeellIIkkssaallaa®®ssuukkeeTTAAeennAA´́®®BBTTTTwwggvviijj
kk~~̈̈ggrrvvaaggqq~~SS11994488  ccmm©©aayy2233KKIILLËËEEmm""®®ttBBII®®kkuuggkkMMBBgg''ccaamm  1188KKIILLËËEEmm""®®ttBBII®®bbCCMMuuCCnnppßßaarrssnn''  ..
((1199)) BBtt··mmaanneennHHppÊÊ̈̈yyBBIIssMMeeNNrrbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uullkk~~̈̈ggeessoovveePPAAccrriittEExxµµrr  EEddllffaaeekkAA--ttkk''  VVnneeTTAAssMMuuxxIIçç®®VVkk''
ddaabb--QQYYnnmmkkrrkkssIIuu  eehhIIyyddaabb--QQYYnnkk**ssmm¬¬aabb''eekkAA--ttkk''eeccaalleeTTAA  ee®®JJHHxx¬¬aaccFFMMCCaaggxx¬¬ÁÁnn  ..  eellaakkssiiuumm--
KKiinn®®ttUUvvCCaakkµµÁÁyyeekkAA--ttkk''  nniiggCCaaGGttiittEExxµµrreessrrIIVVnn[[kkaarrffaa  eellaakkss&&kkii††®®VVMMmm""mm--ssaarraa""tt  EEddllssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA
rrddΩΩ Origan sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  CCaaTTaahhaannCCMMnniittddaabb--QQYYnnVVnnnniiyyaayy®®VVbb''ffaa  kkaarrssmm¬¬aabb''eekkAA--ttkk''
KKWWsseemm††ccssIIhhnnuuVVnnbbJJÇÇaaBBIIPP~~MMeeBBjj  mmkk[[ddaabb--QQYYnnssmm¬¬aabb''eekkAA--ttkk''[[VVnn  ee®®JJHHCCaaeemmTT&&BBxx¬¬SSggrrbbss''ssWWgg
gg""uukkffaajj''  EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuccaatt''TTuukkCCaass®®ttUUvvTTII11rrbbss''®®TTgg''  ..
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